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Introdução
O relato de experiência apresentado versará sobre as duas semanas feministas
ocorridas no IFRS Campus Rio Grande, as quais foram organizadas pelo NEPGS - Núcleo de
estudos e pesquisa de gênero sexualidade do referido campus. Neste núcleo atuam docentes,
discentes, técnicos administrativos e membros da comunidade externa.
A organização de semanas feministas é uma das ações fundamentais do referido
núcleo tendo em vista a necessidade de formação de servidores e discentes, além da
comunidade Rio Grandina em geral, á respeito do Feminismo, e com isto ampliar as frentes de
luta nas quais o movimento Feminista atua.
As Semanas Feministas do IFRS Campus Rio Grande
A primeira edição da Semana Feminista do NEPGS – Rio Grande ocorreu em 2016 e
teve o seguinte título: “Mulheres: O Espaço do Feminino no IFRS”. O evento contou com
palestras, mesas redondas e oficinas acerca da temática da mulher, sua inserção no mundo do
trabalho em áreas técnicas e tecnológicas tradicionalmente masculinas, enfrentamento da
cultura do estupro e objetificação da mulher, contra o machismo, a misoginia e transfobia,
discutindo o sagrado feminino dentre outras temáticas referentes. Ocorreu durante a semana
de 15 a 19 de agosto do ano de 2016.
Na mesa de abertura, procurou-se garantir a representação de vários segmentos, com a
presença de mulheres negras, mulheres lésbicas e mulheres trans. Os relatos diversificados
garantiram a pluralidade e diversificação da abordagem do evento.
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Também foram organizadas mesas redondas com espaços para a fala das profissionais
mulheres, professoras da instituição, a respeito dos desafios vividos por ocupar espaços
majoritariamente masculinos, como o espaço industrial. Também se oportunizou a fala das
estudantes dos cursos técnicos integrados ao ensino médio sobre suas percepções a respeito
destas questões.
Foram oferecidas oficinas de dança e defesa pessoal para mulheres, além da oficina
intitulada “Desperte sua Bruxa” com a produção de colares de pedras naturais e da oficina de
construção de bonecas de pano.
Outras atividades da semana consistiram na exibição de documentários para debate,
como o documentário “O silêncio das Inocentes”, que promoveu amplo debate junto à
comunidade a respeito da violência contra mulher e das atuais medidas legais de proteção à
mulher.
Em 2017, a Semana Feminista teve o seguinte título: “Segunda Semana Feminista:
Amor Resistência e Luta”. Ocorrida de 23 a 27, esta foi de um espectro maior devido às
parcerias e o envolvimento com vários coletivos e movimentos sociais locais, em especial o
coletivo de mulheres Rosa Luxemburgo.
Foi uma semana de intenso trabalho, onde participaram tanto pessoas da comunidade
do IFRS Campus Rio Grande quanto da cidade. Foram realizadas várias palestras e rodas de
conversa, oficinas, cinedebates e entrevista para a TV FURG.
A seguir destaca-se o cronograma da Segunda Semana Feminista:

Figura 1: Cronogramade atividades da Segunda Semana Feminista do IFRS Campus Rio Grande.

Fazendo também parte da programação da Segunda Semana Feminista, ocorreu em
conjunto a I Mostra Fotográfica “#MULHERESQUEINSPIRAM” e a segunda edição do
“Mulheres no Cárcere” com coleta de materiais de higiene para as mulheres do presídio
feminino da cidade, além do lançamento do livro: “Mulheres no Octógono: performatividades
de corpos, de gênero e de sexualidades”, de Carla Grespan e a venda de produtos artesanais na
Feira Solidária, dentre várias outras atividades.

Figura 2: Segundo “Mulheres no Cárcere”. Ação
em conjunto ao Evento “Segunda Semana
Feminista: Amor, Resistência e Luta”. 2017.
Figura 3: Mostra fotográfica
“#MULHERESQUEINSPIRAM”. Ação em conjunto ao
Evento “Segunda Semana Feminista: Amor, Resistência e
Luta”. 2017.

Foram parceiros do NEPGS na realização da Segunda Semana Feminista o Coletivo de
Mulheres Rosa Luxemburgo, o Coletivo de Mulheres Trabalhadoras Muralha Rosa, o
Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres - COMDIM, a Secretaria municipal de
Assistencia Social e a Associação de Lésbicas,Gays,Bissexuais e TransGêneros de Rio
Grande – ALGBT, além da FURG TV e da TV Mar.
Ao final do evento foi realizada uma marcha no centro da cidade junto a todos os
movimentos sociais que auxiliaram na Semana Feminista para reivindicar as pautas
feministas.
Conclusão
A experiência de organização e promoção destes eventos foi de inegável importância
tanto pelas temáticas que abordaram quanto pelo público que abrangeram, bem como as
entidades que deles participaram. A partir de ações como estas, a luta feminista é abordada em
seus mais diversos aspectos, demonstrando sua amplitude e o caráter das reivindicações de
múltiplas mulheres, negras ou brancas, cis ou trans, de qualquer classe ou orientação sexual.
O evento também se destaca pela participação das mais diversas entidades e pessoas
que realizam um trabalho social independente na cidade do Rio Grande, trabalhando com
questões de gênero, proporcionando um amplo e rico debate no movimento feminista.

Tal riqueza de informações ofertadas, tanto em mesas redondas, palestras e oficinas
certamente contribuir para a formação nas questões de gênero tanto de discentes, docentes e
técnicos do IFRS Campus Rio Grande como da população rio grandina em geral.
O resultado de ambas as Semanas Feministas foram muito satisfatórias devido á
grande audiência de público tanto externo como interno da comunidade do IFRS Câmpus Rio
Grande, devido ás questões levantadas e discutidas, as quais foram bastante esclarecedoras
para todos.
Por fim, parecem cada vez mais necessários os inúmeros espaços de debate e
esclarecimento para mudança desta triste realidade de violência e misoginia ainda vivida. As
Semanas Feministas, planejadas e colocada em prática pelo NEPGS de Rio Grande vai ao
encontro desta necessidade, oportunizando a construção de um mundo mais igualitário,
tolerante e justo.
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